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A Faculdade de Odontologia da UFRGS, em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 

oferece atenção especializada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) através de uma ação de 

extensão que segue as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde no Programa Brasil Sorridente.  Esta 

ação de extensão tem como objetivos promover a atenção odontológica especializada em Endodontia e 

Periodontia aos usuários do SUS, possibilitar uma aproximação da instituição formadora com o serviço de 

saúde da rede pública de Porto Alegre, bem como oportunizar ao aluno vivenciar o processo de integração 

da atenção primária e secundária, desenvolvendo e aprimorando a sua prática clínica. Como serviços de 

saúde que representam, os CEOs devem ser avaliados objetivando a melhoria contínua da qualidade desse 

serviço. Sendo assim, na área de Endodontia desenvolve-se uma pesquisa intitulada “Avaliação do 

atendimento do centro de especialidades odontológicas de endodontia da FO-UFRGS” com o intuito de 

conhecer o perfil do usuário e do serviço prestado.  Este é um estudo transversal realizado por meio da 

coleta de dados da produção ambulatorial. O levantamento de dados realizado no primeiro semestre de 

2016 avaliou o perfil de 16 usuários do CEO de endodontia, sendo que a maioria desses foi atendida por 

alunos de graduação. A maioria dos usuários que procurou atendimento tem entre 16 a 30 anos (56,25%), 

é do sexo feminino (68,75%) e da raça branca (68,75%). Os bairros de moradia mais representados foram: 

Arquipélago (12,5%) e Cristal (12,5%). Quanto à UBS de proveniência, a maior parte dos usuários veio 

referenciada da UBS Ilha da Pintada (12,5%), e os elementos dentários com maior número de 

encaminhamentos para tratamento foram os primeiros molares (dentes 36 e 46 – 25% e dente 26 – 18,75%). 

As atividades no CEO de Periodontia acontecem em quatro turnos semanais durante o ano letivo e em dois 

turnos semanais durante o mês de janeiro. Ele permite que cada aluno vivencie o atendimento especializado 

em Periodontia nas terapias cirúrgicas e não cirúrgicas das infecções periodontais (acessos cirúrgicos, 

aumentos de coroa clínica, procedimentos cirúrgicos estéticos, tratamentos de gengivite e periodontite com 

instrumentos manuais e ultrassônicos e manutenção periódica preventiva). A capacidade de atendimento é 

de pelo menos 100 procedimentos periodontais especializados no período de 30 dias, recebendo por volta 

de 15 pacientes novos a cada mês, com a liberação de 10 pacientes a cada 30/40 dias.  Os pacientes são 

encaminhados pelas Unidades de Saúde da rede para a FO-UFRGS onde são identificados (com abertura 

de prontuário), recebem um breve exame-clínico periodontal para avaliar suas necessidades e, assim, é 

planejado o tratamento. O número de consultas varia de acordo com as necessidades do paciente, no entanto 

os tratamentos realizados no CEO têm uma média oito consultas. Depois de finalizado, o paciente é 

encaminhado a UBS de origem para manutenção periódica e acompanhamento. Tais ações propiciam a 

ampliação e a qualificação da Atenção Especializada em Saúde Bucal no município de Porto Alegre, além 

de proporcionar experiências junto à comunidade que contribuem para a formação acadêmica, profissional 

e cidadã do extensionista. 
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